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Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

OŚWIADCZENIE
Konkurs recytatorski on-line

Dom ze słów

Romantyczność
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu recytatorskiego on-line
Dom ze słów: Romantyczność organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Toruniu i akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka* w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Podanie przez uczestników danych osobowych lub w przypadku osób niepełnoletnich danych
osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka jest warunkiem udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu
tej samej ustawy Organizator. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia,
numer telefonu, e-mail, a w przypadku przyznania nagrody numeru PESEL oraz numer rachunku
bankowego.
3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
w publikacjach informujących o Konkursie i promujących jego ideę bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych w zapisie cyfrowym i reemisji. Oświadczam, że nie będę zgłaszał/a jakichkolwiek
roszczeń z tytułu rozpowszechniania mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
w portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl.
4. Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia
i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie pisemnego
żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

……………….………………………………….
Data i czytelny podpis
uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................................................,
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w Konkursie recytatorskim on-line
Dom ze słów: Romantyczność organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.
……………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć jego skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących i zgłaszających jest Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: ido@woak.torun.pl
3. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających przetwarzane będą w zbiorze danych
osobowych o nazwie „Uczestnicy Dom ze słów 2022”. Dane są zbierane dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu recytatorskiego on-line pt. Dom ze słów, którego
organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
4. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji zadania.
5. Osoby uczestniczące i zgłaszające mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają
iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających nie są przekazywane do żadnych
podmiotów niewymienionych w przepisach prawa ani do organizacji międzynarodowych
oraz państw trzecich.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

